PRESS KIT
PROJEKT OFF CENTRE | POZA CENTRUM
interwencje | interakcje artystyczne

PROJEKT OFF CENTRE | POZA CENTRUM
[w ramach OTWARTEGO KURORTU KULTURY]
W ramach programu Otwartego Kurortu Kultury Stowarzyszenie A KuKu Sztuka proponuje wydarzenia
zwi!zane z wykorzystaniem przestrzeni publicznej jako naturalnego i inspiruj!cego pola artystycznej i
alternatywnej kreacji, kuruj!c i organizuj!c projekt „Off Centre | Poza Centrum”, w tym akcj" „Sztuka na
sztuki”.
PROJEKT OFF CENTRE | POZA CENTRUM
03-31.07.2011 | Sopot Kamienny Potok | blok ul. Tatrza!ska 2 | mieszkania nr 85 i 88
Interwencje artystyczne: Projekcje video na bloku | Foto-dziennik | Radio Off Centre | Galeria Gablotka |
Art Cooking | Pracownia Sztuki U#ytecznej | Art Kawiarnia | Warsztaty | Sztuka multimediów | Koncerty |
Interakcje w windach i na klatce schodowej | Instalacje | Art Piknik
Udzia" bior#: Bogna Burska | Marcin Dymiter | Ludomir Franczak | Marta Handschke | Anna Kurak | Rafa $
Lawendowski | Dominik Lejman | Lowbudget (Filip Kozarski + Maciej Ryniewicz) | Honorata Martin |
Krzysztof Mi"kus | Grzegorz Nawrocki | Jacek Niegoda | Old Time Radio | Patrycja Orzechowska | Piotr
Pawlak | Julia Pora%ska | Maciej Salamon | Skrawki + Skwarki | Tomek Wierzchowski | Adam Witkowski |
Julita Wójcik | Tomasz Zerek | i inni
OFF CENTRE | POZA CENTRUM zak$ada realizacj" dzia$a% performerskich i artystycznych z
wykorzystaniem bloku znajduj!cego si" w Sopocie Kamiennym Potoku, który ze wzgl"du na swoj!
lokalizacj" poza centrum miasta bardzo rzadko staje si" polem artystycznych ingerencji. Stoj!cy niedaleko
linii torów SKM blok przy ul. Tatrza%skiej 2, dodatkowo widoczny z g$ównej trasy ruchu samochodowego,
mo#na potraktowa& jako miejski ekran, na którym wy'wietlone zostan! gigantyczne obrazy i prace video
autorstwa Bogny Burskiej i Dominika Lejmana. Sercem projektu s! dwa wynaj"te mieszkania nr 85 i 88,
usytuowane na X pi"trze tego# bloku, które stan! si" na okres jednego miesi!ca otwart!, alternatywn!
galeri!, pracowni!, artystycznym biurem, w którym co tydzie% inna grupa artystów [dobranych tematycznie]
przejmie piecz" nad przestrzeni! i w naturalny sposób stanie si" gospodarzami i animatorami tego miejsca.
W mieszkaniach b"d" odbywa$y si" czasowe wystawy oraz regularne dzia$ania integracyjne, warsztatowe,
performerskie i muzyczne. Celem jest stworzenie tymczasowej przestrzeni kreacji przyjaznej dla ró#nych jej
go'ci. OFF CENTRE | POZA CENTRUM ma zaskakiwa& zarówno mieszka%ców, jak i uczestników oraz
widzów niespodziewan! siatk! mini i makro artystycznych dzia$a% i wydarze%, z których znaczna cz"'&
b"dzie zdecydowanie improwizowana.
Program:
03.07 Wernisa# Off Centre - Art Piknik | przed blokiem | g. 16.00-18.00
07-31.07 Akcje w bloku i mieszkaniach | g. 14.00-21.00
09-17.07 Akcje w windzie i na klatce schodowej
[Marcin Dymiter + Ludomir Franczak + Piotr Pawlak]
16-17.07 Projekcje video na bloku [Bogna Burska + Dominik Lejman] | g. 22.00-24.00
Dzia"ania w mieszkaniu odbywaj# si$ w godz. 14.00-21.00:
07-10.07 Sztuka u#ytkowa | design [Julia Pora%ska + Grupa Lowbudget]
13-17.07 Multimedia [Bogna Burska + Krzysztof Mi"kus + Maciej Salamon + Adam Witkowski]
21-24.07 Muzyka [Marcin Dymiter + Marta Handschke + Grzegorz Nawrocki]
26-31.07 Performance-interakcje [Honorata Martin + Julita Wójcik + Jacek Niegoda]
Wi"cej informacji + szczegó$owy program na ka#dy tydzie% OFF CENTRE | POZA CENTRUM b"dzie
publikowany w ka#d! 'rod" na stronach internetowych: www.otwartykurortkultury.pl | www.akukusztuka.eu
oraz umieszczony na tablicy og$osze% w bloku przy ul. Tatrza%skiej 2
AKCJA SZTUKA NA SZTUKI
22 i 26.07.2011 | Sopot Wy%cigi | Targowisko Miejskie przy ul. Polnej | 10.00 – 14.00
W ramach projektu OFF CENTRE | POZA CENTRUM zostanie zrealizowana akcja SZTUKA NA SZTUKI.
Korzystaj!c z infrastruktury Miejskiego Targowiska przy ulicy Polnej, chcieliby'my stworzy& przestrze%

handlow! dla dzie$ sztuki wspó$czesnej, zapraszaj!c artystów do zaprezentowania i „wystawienia na
sprzeda#” swoich prac. Celem akcji SZTUKA NA SZTUKI jest zwrócenie uwagi na trójmiejsk! dzia$alno'&
wystawiennicz!, bezpo'rednie dzielenie si" do'wiadczeniami, inicjowanie przysz$ej wspó$pracy oraz
doprowadzenie do dynamicznego spotkania z publiczno'ci!, cz"'ciowo poprzez nietypow! form"
wystawiennicz!, cz"'ciowo za' przez debaty i rozmowy. Otwarty charakter i forma sprzeda#y, a tak#e jej
dost"pno'& i niezale#no'& od komercyjnych galerii sztuki sprawi, #e warto'& dzie$a b"dzie mo#liwa do
negocjowania pomi"dzy stronami, artysta wyceniaj!c swoj! prac", da mo#liwo'& zakupu jej bez mar#y
galeryjnej, a nabywca dzie$a b"dzie mia$ szanse na bezpo'redni kontakt z twórc!, poznanie go, dowiedzenie
si" jaka jest historia dzia$a, które kupuje itp. Otoczenie targowiska, które b"dzie w tym czasie normalnie
funkcjonowa& sprawi, #e poza codziennymi zakupami, b"dzie mo#na wyj'& z niego tak#e z obrazem, czy
rze(b! pod przys$owiow! pach!. Nieformalny charakter targów i wykorzystanie schematów i mechanizmów
handlowych, jakimi rz!dzi si" „miejski rynek”, jak sprzeda# bezpo'rednia z samochodu, $ó#ka polowego czy
koca roz$o#onego na chodniku, sprawi, #e zniknie bariera pomi"dzy artyst! a odbiorc!, a sztuka, w naturalny
sposób, stanie si" cz"'ci! #ycia codziennego.
Produkcja i organizacja OFF Centre: Stowarzyszenie A KuKu Sztuka
Kuratorki + Producentki: Lena Dula | Emilia Orzechowska
Producent techniczny: Wojciech Wojtku%ski
PR: Malwina Toczek
INFO:
www.otwartykurortkultury.pl
www.akukusztuka.eu
Projekt jest finansowany ze %rodków Urz$du Miasta Sopotu oraz Samorz#du Województwa
Pomorskiego.
Na wszystkie wydarzenia wst$p wolny!

Projekt ON/OFF: Patrycja Orzechowska
OPISY PROJEKTÓW + ARTY&CI:
PROJEKCJE WIELKOFORMATOWE
16-17.07.2011 | godz. 22.00-24.00 | boczna 'ciana bloku na ul. Tatrza%skiej 2
PROJEKCJA “ORGANIZMY”
autorka: Bogna Burska

Obraz/film b"dzie pokazywa$ nocne #ycie zwierz!t. G$ównie tych, ktore #yj! w zorganizowanych
spo$eczno'ciach jak mrówki, pszczo$y czy termity, ale nie tylko. Owadzie spo$eczno'ci bywaj! nazywane
superorganizmami, z uwagi na idealn! wspó$prac" wyspecjalizowanych grup organizmów o odmiennych
funkcjach, przypominaj!c! wspó$prac" organów w jednym ciele. Wszystkie owady w danej kolonii pochodz!
od jednej matki-królowej, a ich przynale#no'& do spo$eczno'ci uwidacznia bezbronno'& i nieuchronna
'mier& jednostki oddzielonej od gniazda.
Skonstruowanie filmu b"d!cego kompilacj! obrazów spo$ecznego #ycia owadów i wy'wietlenie go na
wielopi"trowym bloku, zwanym czasem kolokwialnie “mrówkowcem”, jest prób! nawi!zania do relacji
mi"dzyludzkich, jakie wymusza taka architektura. Zarówno tych buduj!cych wzajemn! wi"(, jak i przeciwnie,
negatywnych emocji zwi!zanych z przymusow! blisko'ci!.
Projekcji b"dzie towarzyszy$ d(wi"k z$o#ony z nocnych odg$osów natury, który w zamierzeniu autorów ma
stopi& si" z d(wi"kami w otoczeniu budynku.
Materia$y z których powstanie obraz/film b"d! pochodzi& zarówno z archiwum autorów, jak i z filmów ju#
istniej!cych (found footage).
BOGNA BURSKA
Urodzona w 1974 r. Dyplom z wyró#nieniem w Go'cinnej Pracowni Leona Tarasewicza na Akademii Sztuk
Pi"knych w Warszawie w 2001 r. Doktorat obroni$a w Katedrze Intermediów ASP w Gda%sku w 2009 r.,
gdzie pracuje od 2006 r. Mieszka i pracuje w Gda%sku.
Fresk Wideo
autor: Dominik Lejman
DOMINIK LEJMAN
Polski artysta wspó$czesny, zajmuje si" malarstwem, sztuk! wideo. W 1993 roku uko%czy$ Pa%stwow!
Wy#sz! Szko$" Sztuk Plastycznych w Gda%sku. Studiowa$ na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Gda%sku oraz
Royal College of Art w Londynie, gdzie uzyska$ Degree of Master of Arts. Dyplom z malarstwa uzyska$ w
1996 roku. Laureat: nagrody Fundacji Kultury; Minton Award - Royal College of Art, London; 1st Prize
Absolut RCA, Absolut Vodka Competition, Royal College of Art, London; Christie's Painting Award, London.
Laureat Paszportu POLITYKI na rok 2001.
DZIA'ANIA W MIESZKANIACH:
7-31.07.2011 | godz. 14.00-21.00 | mieszkanie nr. 85 oraz 88
SZTUKA U(YTKOWA I DESIGN
07-10.07.2011 | MIESZKANIE nr 88 | JULIA PORA)SKA | PRACOWNIA SZTUKI U(YTECZNEJ
07-10.07.2011 | MIESZKANIE nr 85 | LOWBUDGET [Filip Kozarski + Maciej Ryniewicz] | KAFE
ZAGADKA
PRACOWNIA SZTUKI U(YTECZNEJ
autorka: Julia Pora!ska
"Pragn", aby sztuka wdar$a si" w obce jej przestrzenie, w sfer" codziennych, domowych rytua$ów.
Chc" zach"ci& uczestników PRACOWNI SZTUKI U)YTECZNEJ do samodzielnego projektowania
unikalnych przedmiotów codziennego u#ytku, s$u#!c im pomoc! i do'wiadczeniem. Na pierwszy ogie% id!
gumowe r"kawice - jako obiekt szczególnie - w pracach domowych - niezb"dny.
W$!czam si" w akcj" zwalczania za'niedzia$ych pogl!dów, rozprawiam si" z utartym wizerunkiem
zaniedbanych gospody%, wr"czaj!c im now! gumow! galanteri" - funkcjonaln!, lecz równocze'nie
ekstrawaganck!, podkre'laj!c! indywidualno'&, ciesz!c! oko. Zale#y mi na u'wiadomieniu uczestnikom
projektu, #e w dobrym wzornictwie liczy si" równie# pomys$ i humor, a u#yteczne przedmioty nie musz! by&
nudne i nieciekawe."
JULIA PORA)SKA
Kreuje projekty interdyscyplinarne w obszarze kultury i sztuki. Zajmuje si" projektowaniem kostiumów i
scenografii do spektakli teatralnych, tanecznych oraz performance. Tworzy kolekcje autorskich ubra % i
dodatków w krótkich, limitowanych seriach.
www.polnapol.com
http://dancedesk.pl/pl/artysci/scenografia/item/80-julia-pora%C5%84ska

KAFE ZAGADKA - PRZESTRZE) INTEGRACJI
autorzy: Lowbudget [Filip Kozarski + Maciej Ryniewicz]
Zapraszamy mieszka%ców do specjalnie zaaran#owanej przez nas blokowej art kawiarni z domowym
ciastem. Chcemy zapozna& si" z ich historiami, marzeniami i do'wiadczeniami, a pod koniec podczas
s!siedzkiego spotkania, wspólnymi si$ami rozwi!za& $amig$ówk". Projekt ma wzmocni& integracj" s!siedzk!.
LOWBUDGET [Filip Kozarski + Maciej Ryniewicz]
Lokalni organizatorzy Pecha Kucha Night w Gda%sku, cz$onkowie stowarzyszenia projektantów PoCoTo.
Zajmuj! si" projektowaniem architektonicznym, przestrzeni! publiczn!, architektur! wn"trz oraz grafik!.
Autorzy instalacji w przestrzeni publicznej, wn"trz publicznych i prywatnych.
MULTIMEDIA
13-16.07.2011 | MIESZKANIE nr 88 | MACIEJ SALAMON I ADAM WITKOWSKI | M i A. UCI*(LIWI "RAZEM!"
14 -17.07.2011 | MIESZKANIE nr 85 | BOGNA BURSKA I KRZYSZTOF MI+KUS | TATRZA)SKA 2 |
UWAGA! Wyj#tkowo dzia"ania w godz. 14.00-19.00
M i A. UCI*(LIWI - "RAZEM!"
autorzy: Maciej Salamon + Adam Witkowski
Arty'ci Maciej Salomon i Adam Witkowski wcielaj! si" w rol" "dobrych s!siadów" - rodziny M.A. Uci!#liwych.
W trakcie pobytu w OFF CENTRE do ich zada% b"dzie nale#a$o mi"dzy innymi: przypalanie bigosu,
wiercenie dziur w 'cianach, trzepanie dywanów, oraz wiele innych, dobros!siedzkich aktywno'ci. Uci!#liwi
planuj! równie# otworzy& wypo#yczalnie, w której b"dzie mo#na, oczywi'cie ca$kowicie za darmo i
bezzwrotnie, po#yczy& od nich jajka, szklank" m!ki lub m$otek. Regulamin wypo#yczalni s!siedzkiej
zawi'nie ko$o drzwi oraz pojawi si" w internecie.
Równolegle do innych, wymienionych wy#ej aktywno'ci, zainaugurowana zostanie dzia$alno'& zespo$u
muzycznego w sk$adzie: A. Uci!#liwy - instrumenty perkusyjne, sampler, gitara barytonowa, wokal oraz M.
Uci!#liwy - gitara, wokal. Próby b"d! odbywa$y si" codziennie w pobliskiej Sali prób Ramtamtam. Efektem
pracy zespo$u b"dzie koncert wie%cz!cy obecno'& artystów w projekcie OFF CENTRE. Jak ka#da zdrowa
rodzina - Uci!#liwi b"d! równie# obchodzi& 'wi"ta ko'cielne i pa%stwowe. Postaraj! si" skondensowa& roku
liturgiczny i kalendarzowy do jednego tygodnia. Do rodzinnego ogniska Uci !#liwych b"dzie mo#na do$!czy&,
bior!c udzia$: w wigilii, 'niadaniu wielkanocnym, barburce lub 'wi"cie zmar$ych. Aby podkre'li& codzienn!,
'wi!teczn! atmosfer" oraz zach"ci& s!siadów do wspó$uczestnictwa w celebracji - wej'cie do mieszkania
zostanie ozdobione ka#dodniowo zmienian! dekoracj!.
MACIEJ SALAMON - cz$owiek orkiestra: grafik, artysta wizualny, re#yser filmów animowanych i teledysków,
muzyk. Urodzi$ si" w 1984 roku w Gda%sku, gdzie nadal mieszka i pracuje. Absolwent gda%skiej Akademii
Sztuk Pi"knych (dyplom w pracowni prof. Krechowicza na wydziale grafiki) w 2008 roku. Wspó$za$o#yciel i
cz$onek grupy artystycznej „Krecha” (wydaj!cej niezale#ny periodyk o takiej samej nazwie), z któr! zdoby$
Sztormy Roku 2008 i 2009 – nagrod" czytelników „GW Trójmiasto” w dziedzinie sztuk plastycznych.
Nagradzany równie# za swoje realizacje filmowe. Poza tym maluje „po czym si" da”, zajmuje si"
sitodrukiem oraz grafik! projektow!. Odpowiada za wizualizacje w duecie audiowizualnym Hatti Vatti, jest
tak#e wokalist! i autorem tekstów w grupie Gówno. Prowadzi Zak$adow! Galeri" Gablotka w Stoczni
Gda%skiej.
www.gownoband.pl, www.krecha.org, www.myspace.com/macieksalamon, www.gablotka.blogspot.com
ADAM WITKOWSKI
Urodzi$em si" jako Adam Witkowski w Bydgoszczy w 1978 roku. Zajmuj" si" sztuk! wizualn! (malarstwo,
grafika, instalacja, wideo) oraz d(wi"kiem i muzyk! (projekty radiowe, muzyka teatralna, muzyka filmowa,
nagrania terenowe). Od 2007 wyk$adam na Akademii Sztuk Pi"knych w Gda%sku w pracowni Grafiki
Multimedialnej.
www.adamwitkowski.com
TATRZA)SKA 2
autorzy: Bogna Burska + Krzysztof Mi$kus
Chcemy zaprosi& do wspó$pracy mieszka%ców bloku, w którym zamieszkamy. B"d! mogli przyj'& i opow-

iedzie& o swojej historii - historii rodziny, w$asnej historii, sk!d si" wzi"li w Sopocie, jak zamieszkali w bloku.
Niekoniecznie o ca$ym #yciu - b"dziemy zach"ca& uczestników projektu do skoncentrowania si" na jednym
znacz!cym epizodzie ze swojego #ycia. B"d! mogli przynie'& swoje stare zdj"cia b!d( zdj"cia rodzinne,
ewentualnie ciekawe i cenne dla nich przedmioty. Na opowiedzenie swojej historii ka#dy z mieszka%ców
zaanga#owanych w projekt b"dzie mia$ 10 minut. Opowie'& b"dzie nagrywana na wideo. Na koniec wszystkie opowie'ci zostan! zaprezentowane na wspólnej projekcji przed blokiem.
Projekt b"dzie prób! wyzwolenia opowie'ci mieszka%ców jednego bloku w Sopocie i zestawienia ich ze
sob!. B"dzie wi"c poszukiwaniem prywatnych historii skrytych za anonimow! fasad! budynku i jednocze'nie zach"t! do z$amania anonimowo'ci i izolacji mieszka%ców.
BOGNA BURSKA
Urodzona w 1974 r. Dyplom z wyró#nieniem w Go'cinnej Pracowni Leona Tarasewicza na Akademii Sztuk
Pi"knych w Warszawie w 2001 r. Doktorat obroni$a w Katedrze Intermediów ASP w Gda%sku w 2009 r.,
gdzie pracuje od 2006 r. Mieszka i pracuje w Gda%sku.
KRZYSZTOF MI+KUS
Urodzony w 1975 roku. Artysta, dziennikarz, kurator. Absolwent Mi"dzywydzia$owych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom w Instytucie Filozofii) oraz Szko$y
Reporta#u Collegium Civitas.
W latach 2000 - 2003 zajmowa$ si" dokumentem fotograficznym.
Mi"dzy 2003 - 2006 rokiem pracowa$ jako zast"pca redaktora naczelnego i pó(niej jako redaktor naczelny
miesi"cznika “Pozytyw” po'wi"conego fotografii dokumentalnej i artystycznej. W latach 2006 - 2007 by $
kuratorem galerii Yours w Warszawie i kuratorem generalnym festiwalu Transfotografia 2007 w Trójmie'cie.
Jednocze'nie wspó$pracowa$ jako kurator niezale#ny z festiwalem Miesi!c Fotografii w Krakowie. Od 2007
roku dzia$a niezale#nie jako artysta, dziennikarz i kurator. Od 2003 roku wyk$ada histori" fotografii oraz
fotografi" dokumentaln! w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie.
W swoich dzia$aniach artystycznych wykorzystuje ró#ne media, g$ównie fotografi" i wideo. Dzia$a na
pograniczu sztuk wizualnych i dokumentu. Od 2008 roku realizuje du #y, wieloetapowy projekt zatytu$owany
Mittel, po'wi"cony wspó$czesnej mitologii Europy 'rodkowej.
Jest stypendyst! Visegrad Fund, Asia-Europe Foundation, Ambasady Francji w Warszawie, Szwajcarskiej
Fundacji dla Kultury Pro Helvetia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marsza$ka Województwa
Pomorskiego.
MUZYKA
22 – 24.07.2011 | MIESZKANIE nr 88 | MARCIN DYMITER + GO&CIE | RADIO_OFF CENTRE
21 – 24.07.2011 | MIESZKANIE nr 85 | GRZEGORZ NAWROCKI I MARTA HANDSCHKE
RADIO_OFF CENTRE
Autor: Marcin Dymiter + Go%cie [Anna Kurak, dr Rafa" Lewandowski, Old Time Radio]
Projekt radio off _centre to cykl autorskich audycji na #ywo w nawi!zaniu do sztuki radiowej. G$ównym
elementem jest spotkanie z mieszka%cami budynku, w którym realizowany b"dzie projekt. Radio off_centre
pozwala na nawi!zanie bezpo'rednich relacji, znosi dystans mi"dzy nadawc! a odbiorc!. Dobór muzyki, jak
te# spotka% i koncertów, które zaproponuj" dotyczy w$a'nie koncepcji off_centre ukazania tego, co dzieje si"
w muzyce "poza centrum", mo#na powiedzie& poza "mainstreamem". Jednym z tematów niszowych jest
kwestia ciszy, wypoczynku, prawa do ciszy szczególnie w sezonie nad morzem czy tak zwanych kurortach.
Projekt dotyczy relacji spo$ecznych, ale i przyzwyczaje%, akceptacji ha$asu czy przemocy d(wi"kowej.
Projekt przypomina o realizacjach radiowych z pogranicza dyskusji, s$uchowiska, relacji mi"dzy literatur! a
muzyk!. Radio off_centre zaprasza do udzia$u - nie w wersji "online", w poetyce postów internetowych, ale
do prawdziwej obecno'ci.
Sam fakt, i# audycje odbywa& si" b"d! w przestrzeni domu/ mieszkania sta$ si" inspiracj! do poszukiwania
tematu- klucza, którym sta$ si" w$a'nie temat ciszy/ ha$asu, przestrzeni wspólnej oraz intymnej. Problem
ha$asu, zak$ócania ciszy czy edukacji d(wi"kowej jest w Polsce marginalizowany.
Jednym z kontekstów i tematów wokó$ ciszy/ ha$asu s! ko$ysanki. To forma która dzia$a "poza j"zykiem",
uspokaja i $!czy si" z pami"ci! domu. Harmonizuje oddech i wprowadza nas w stan snu. Te motywy
skierowa$y mnie wprost do problematyki badania fonosfery w przestrzeni budynku, zwrócenia uwagi na
d(wi"k jako no'nik informacji. Kolejn! cz"'ci! projektu s! prezentacje na #ywo - koncerty i rozmowy z

artystami, których zaprosz" do projektu: koncerty b"d! wyj!tkowe poniewa# to ko$ysanki, piosenki dla dzieci
i doros$ych tyle #e podane w niebanalnej formie. W ramach off_centre" chc" tak#e zaproponowa& dla
najm$odszych mieszka%ców oraz dla starszych - spotkania z literatur!. Ostatnim i wa#nym elementem
projektu jest "otwarty mikrofon" dla uczestników audycji oraz spacer d(wi"kowy wokó$ budynku oraz po
samym budynku. W ci!gu ca$ego projektu towarzyszy& nam b"dzie muzyka odwo$uj!ca si" do g$ównych
zagadnie% projektu. Mam nadziej" #e ten projekt pozytywnie wp$ynie na wzajemne relacje mieszka%ców
oraz uwra#liwi uczestników projektu na sfer" d(wi"kow!.
Harmonogram
Projekt sk$ada si" z 3 autorskich audycji - realizacja w dniach 22/23/24 lipca 2011
godziny: 18 – 21 | Ka#da audycja trwa ok. 3 godzin.
22.07.2011 (pi#tek)
Audycja 1
- wprowadzenie do projektu radio off_centre
- cz"'& muzyczna - ko$ysanki z ró#nych cz"'ci 'wiata
- czytanie dla najm$odszych
- cz"'& muzyczna - mini recital ko$ysanki 'piewane w j"zyku ukrai%skim w wykonaniu Anny Kurak
- czytanie dla starszych
- otwarty mikrofon - cisza nocna/ ko$ysanki/ sen
23.07.2011 (sobota)
Audycja 2
- cz"'& muzyczna
- spotkanie z doktorem psychologii Rafa$em Lawendowskim - o ciszy, 'nie, muzyce w domu.
wieczorny spacer d(wi"kowy z mieszka%cami w okolicach budynku
- otwarty mikrofon
- zako%czenie audycji
24.07.2011 (niedziela)
Audycja 3
-spotkanie z trójmiejskim zespo$em Old Time Radio - rozmowa i prezentacja p$yty "Stare radyjko" na której
znajduj! si" m.in piosenki i ko$ysanki dla dzieci
-otwarty mikrofon: co warto zmieni& w budynku w którym mieszkamy?
-cz"'& muzyczna
-zako%czenie projektu
MARCIN DYMITER aka emiter - muzyk, improwizator, twórca nagra% terenowych. Emiter porusza si" w
obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje d(wi"kowe, s$uchowiska radiowe, muzyk"
do filmów, spektakli i przestrzeni publicznych. Gra do filmów niemych. Prowadzi autorskie warsztaty
d(wi"kowe oraz dzia$ania przybli#aj!ce ide" field recordingu. Wspó$pracuje z artystami wizualnymi i
tancerzami m.in. Ann! Baumgart, Joann! Rajkowsk!, Adamem Witkowskim, Ludomirem Franczakiem, Ris!
Takit!. Producent muzyczny. Wspó$twórca i kurator - wspólnie z Ludomirem Franczakiem - festiwalu
mikro_makro. Stypendysta Uniwersytetu Sztuki w Berlinie, finalista konkursu Netmage International
Multimedia Festival w Bolonii. Stypendysta Marsza$ka Województwa Pomorskiego oraz Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
www.emiter.org
+ GO&CIE
Anna Kurak to ukrai%ska 'piewaczka urodzona w Polsce. Znana doskonale jako wokalistka, poetka, re #yser
teatralny. Na scenie muzycznej zadebiutowa$a w 1990 r. na Mi"dzynarodowym Festiwalu "Z$ote Trembity" w
Truskawcu na Ukrainie, gdzie zdoby$a II miejsce. Od tego czasu regularnie wyst"powa$a na wszystkich
ukrai%skich imprezach oraz festiwalach mniejszo'ci narodowych w Polsce, np. Festiwal Mniejszo'ci
Narodowych w Gda%sku (1994, 1996), Ukrai%ski Jarmark w Sopocie (1993, 1995, 1999), Festiwal
Ukrai%skiej Kultury w Przemy'lu (1997). W tym samym roku ukaza$a si" kaseta "Bez Tebe". Od 1998
wspó$pracowa$a z grup! Natenczas a nast"pnie folkow! formacj! Etnos, $!cz!c! w swojej twórczo'ci
muzyk" transowo - acid - jazzow! z folklorem ukrai%skim. Utwory grupy w wi"kszo'ci stanowi$y
tzw."wesnianki", czyli za'piewy, pie'ni, którymi witano wiosn" oraz pie'ni ukrai%skiego stepu, jak te#
autorskie utwory wspó$czesne. Aktualnie pracuje nad p$yt! z ukrai%skimi ko$ysankami dla dzieci.
Dr Rafa" Lawendowski pracuje jako adiunkt w Zak$adzie Bada% nad Rodzin! i Jako'ci! )ycia Instytutu
Psychologii Uniwersytetu Gda%skiego. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokó$ zagadnie% zwi!zanych
z psychologi! muzyki. Problematyka jego bada% dotyczy m.in. ró#norodnych uwarunkowa% preferencji

muzycznych, a tak#e izomorfizmu zjawisk muzycznych i psychicznych. By$ s$uchaczem III edycji
Podyplomowego Studium Psychologii Muzyki przy Mi"dzywydzia$owej Katedrze Psychologii Muzyki
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Od kilku lat prowadzi w Instytucie Psychologii UG
przedmiot "Psychologia Muzyki", a tak#e seminarium przygotowuj!ce do pracy empirycznej po'wi"conej
niniejszej tematyce. Jest autorem pierwszej polskiej monografii po'wi"conej osobowo'ciowym
uwarunkowaniom preferencji muzycznych w zale#no'ci od wieku.
Zespó$ Old Time Radio powsta$ w 2001 roku w Trójmie'cie. Od pocz!tku tworz! go Tomasz Garstkowiak
(g$os, gitara), Magda Szkudlarek (g$os, instrumenty klawiszowe) i Piotr Salewski (g$os, gitara basowa). W
2004 roku nak$adem Sissy Records – nieistniej!cej ju# wytwórni, b"d!cej niezale#nym oddzia$em BMG –
ukaza$ si" debiutancki albumu zespo$u, wype$niony onirycznymi, melancholijnymi piosenkami, 'miale
$!cz!cymi tradycyjne instrumentarium ze wspó$czesn! elektronik!. Jesieni! 2006 roku ukaza$a si" druga
p$yta OTR „Downtown”, bardziej dynamiczna i optymistyczna ni# debiut. W 2008 roku, nak$adem Gusstaff
Records, ukaza$a si" trzecia p$yta Old Time Radio „Just Because We Were Wrong”. Album kontynuuje kurs
obrany na „Downtown”, stawiaj!c na chwytliwe, melodyjne piosenki. Zespó$ postanowi$ równie# wzbogaci&
brzmienie, poszerzaj!c instrumentarium.
Ponadto utwory zespo$u pojawi$y si" na wielu kompilacjach (m.in. „Projekt SI 031”, „Sissy Sleeper”, „Close
Your Eyes”, „Artur Rojek Selection.pl Off Festival”), na 'cie#ce d(wi"kowej filmu „Jak )y&” (2008) oraz w
kampanii promocyjnej Gda%sk ESK 2016. Old Time Radio ma na swoim koncie kilkadziesi!t koncertów w
kraju i za granic!, w tym transmitowany na antenie „Trójki” koncert w Studiu im. Agnieszki Osieckiej (2004),
w Radiu Gda%sk (2009), na Off Festivalu w Mys$owicach (2007), na festiwalach Open’er w Gdyni (2009) czy
Trans-Granica w Magdeburgu (2007). W czerwcu 2011 roku ukazuje si" pi!ty album zespo$u „Stare radyjko
gra dla dzieci”. Wszystkie utwory zawarte na p$ycie s! autorstwa Old Time Radio i po raz pierwszy 'piewane
po polsku.
MA'Y ROCK-BAND “TUPI*CE KOTY”
Autorzy: Grzegorz Nawrocki, Marta Handschke
MA*Y ROCK BAND “TUPI+CE KOTY” to warsztaty maj!ce na celu przygotowanie coveru jednej z 3
piosenek ró#nych wykonawców z ró#nych gatunków muzyki (rock, rap, muzyka elektroniczna). Uczestnicy
dostaj! do wyboru 3 utwory i sami wybieraj!, który chcieliby zaaran#owa&. Udzia$ mieszka%ców b"dzie
opiera$ si" g$ównie na ekspresji rytmicznej przy udziale g$osu, w$asnor"cznie przygotowanych instrumentów
perkusyjnych i urz!dze% do samplowania muzyki oraz choreografii.
Pierwszy dzie% przeznaczamy na wybór utworu, ogólne zapoznanie si" z jego tre'ci! muzyczn! i tekstow!
oraz na budowanie instrumentów przy u#yciu plastikowych butelek, kaszy gryczanej i ry#u oraz innych.
Drugiego i trzeciego dnia przygotowujemy aran#acj" muzyczn! wybranego utworu, choreografi",
scenografi". Czwartego dnia dopinamy ostatnie szczegó$y i publicznie prezentujemy utwór, który b"dzie
posiada$ swoj! dramaturgi" i ma$! scenografi". Wyst"p zostanie sfilmowany i ka#dy z uczestników dostanie
pami!tkow! p$yt" DVD. Warsztatowicze buduj! z butelek plastikowych szejkery, cymba$ki, instrumenty d"te,
b"bny.
GRZEGORZ NAWROCKI
Lider trójmiejskiego zespo$u KOBIETY, który ma na swoim koncie 3 p$yty studyjne i jedn! koncertow!. Autor
tekstów i muzyki. Swoj! pierwsz! grup" prowadzi$ w Berlinie w latach 1989-93. Po powrocie do Trójmiasta
za$o#y$ zespó$ EGO, który dzia$a$ do 1998 roku i wyda$ album ,wiatowid w niezale#nym wydawnictwie
Antena Krzyku. Oprócz dzia$alno'ci w swoich macierzystych zespo$ach, Grzegorz wspó$pracowa$ z innymi
muzykami sceny niezale#nej, mi"dzy innymi z Tymonem Tyma%skim, Olafem Deriglasoff, Robertem
Brylewskim, wyst"puj!c go'cinnie na ich p$ytach (m.in.: Kury, Yugoton).Wraz z Ann! Lasock!, jako
WARSZAWA GDA-SKA, za'piewali w utworze Brygady Kryzys “Centrala”, zrealizowanym przez Andrzeja
Smolika (wiosna 2002) oraz w utworze zespo$u Maanam “Luciolla”, zrealizowanym przez grup" Agressiva
‘69 (wiosna 2003). Utwory te ukaza$y si" na p$ytach wydanych przez Program Trzeci Polskiego Radia w serii
“Trójkowy Express”. W ka#dy poniedzia$ek us$ysze& go mo#na w Radiu Roxy, gdzie wraz z Tymonem
Tyma%skim prowadzi audycj" „Trójmiasto noc!”.
MARTA HANDSCHKE
Absolwentka Akademii Sztuk Pi"knych w Poznaniu (fotografia). Zaanga#owana w ró#ne projekty
artystyczne. Zajmuje si" grafik!, ilustracjami, 'piewa i gra w zespole KOBIETY. By$a wokalistka i autorka
tekstów zespo$u OCZI CIORNE. Uprawia ilustracje technik! komputerow!, parodiuj!c otaczaj!c!
rzeczywisto'&, zwi!zki mi"dzyludzkie, #ycie obyczajowe i fascynacje zjawiskami. Forma nierzadko ociera si"
o kicz, a inspiracji mo#na szuka& w komiksowej sztuce popartu. Przez kilka lat rysowa$a dla „Wysokich
Obcasów”. Prowadzi$a cyklicznie architektoniczne warsztaty dla dzieci wykorzystuj!c odpady codziennego
u#ytku.
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BEZ TYTU'U. TECHNIKA MIESZANA
Autorka: Honorata Martin
„Zapraszam do sanktuarium my'li i czucia.
Nie doceniamy czasu nic nie robienia, tak jakby on nic nie znaczy$. Ci"zko nam przyj!& nic nie mówienie tak
jakby milczenie nic nie wyra#a$o. Przez 4 dni 24h na dob" b"d" czeka& na ka#dego kto zechce straci& ze
mn! troch" czasu.
Nie b"d" mówi&, ale mog" wys$ucha&.
Przygotuj" przestrze%, która mam nadzieje, b"dzie inspiruj!ca.
Miejsce ucieczki, postoju b!d( poszukiwania.
Czasem nic nie robienie lepiej jednak wychodzi jak co' si" robi. Manualne dzia$anie sprzyja skupieniu.
Dlatego, tak przy okazji, przypadkiem mo#e uda nam si" stworzy& co' wyj!tkowego...taki pomnik my'li i
czucia.”
HONORATA MARTIN
Urodzi$a si" i mieszka w Gda%sku. Malarka. Tworzy obrazy zastyg$e i poruszone dzi"ki video, animacji i
performance. W swoich pracach stara si" dotkn!& tego, co odczuwalne mo#e by& tylko dzi"ki sztuce, czego
nie da si" opisa& o czym ci"#ko opowiedzie&. Uko%czy$a Akademi" Sztuk Pi"knych w Gda%sku. Dyplom z
malarstwa u prof. Mieczys$awa Olszewskiego i aneks z intermediów u ad. Wojciecha Zamiary. W 2008
studiowa$a w Marmara University w Istambule. Wspó$tworzy nieformaln! grup" artystyczn! "Dziewczyny Do
Wzi"cia", duet performerski "Uk$ad Taneczny" oraz artystyczno-projektowe stowarzyszenie "Swelina",
którego jest wspó$za$o#ycielk!.
SOPOCKIE DZIE'O DLA MIASTA BRUKSELI
Autorka: Julita Wójcik
„Sopockie Dzie$o dla Miasta Brukseli” to powrót do czynów spo$ecznych z okresu PRLu, kiedy to rami" w
rami" robotnik, kwiaciarka, lekarz i artysta pracowali wspólnie. Dzia$aj!c razem z mieszka%cami bloku w
Sopocie oraz tymi, którzy spontanicznie postanowi! do nas do$!czy&, udowodnimy, #e has$o „Czyn
spo$eczny wci!# skuteczny” jest aktualne. B"dziemy pracowa& wspólnie wytwarzaj!c komponenty do dzie$a
artystycznego, które zostan! nast"pnie u#yte do powstania rze(by, pt.: T!cza. T!cza stanie we wrze'niu na
placu przed Europarlamentem w Brukseli. W ci!gu tygodnia do pokonania b"dzie oko$o 15 tysi"cy g$ówek
sztucznych kwiatów w kolorach t"czy: fioletowym, niebieskim, zielonym, #ó$tym, pomara%czowym i
czerwonym. Robotniczy charakter pracy, ka#dy b"dzie móg$ zaznaczy& na specjalnych kartach, wpisuj!c na
nich swój udzia$.
JULITA WÓJCIK
Julita Wójcik urodzona w 1971 w Gda%sku, gdzie mieszka i pracuje. Absolwentka Wydzia$u Rze(by
Akademii Sztuk Pi"knych w Gda%sku w 1997. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury w
2007,2005,2003,2001 i 1995/6 roku. Stypendystka Fundacji Kultury w 2001. Rezydentka m.in.: Art in
General w Nowym Jorku/USA w 2006 czy Visegrad Found 2010. Jej prace znajduj! si" w kolekcjach
publicznych w Zach"cie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Muzeum Sztuki w *odzi, Muzeum
Narodowym w Warszawie, Galerii Arsena$ w Bia$ymstoku, Zach"cie Sztuki Wspó$czesnej w Szczecinie
HorseCross w Perth/Szkocja oraz The Israel Museum w Jerozolimie/Izrael. Jej prace by$y prezentowane na
wielu wystawach m.in.: Gender Check - Rollenbilder in der Kunst Osteuropas, MUMoK, Wiede%/Austria
(2009) oraz w Zach"cie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie (2010); Don’t Worry Be Curious! 4th Ars
Baltica Triennale Sztuki Fotografii w Casino Luxemburg oraz Kunstraum Kreuzberg/Bethanien w Berlinie i
CSW w Rydze/*otwa (2008); W samym centrum uwagi CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2006);
News: Recent Acquisitions in Contemporary Art, The Israel Museum w Jerozolimie (2006); Pod flag" bia#oczerwon". Nowa sztuka z Polski, Narodowym Centrum Sztuki w Moskwie, Muzeum Sztuki w Tallinie/Estonia
i CSW w Wilnie na Litwie, (2004); Architecture Of Gender: Contemporary Women’s Art in Poland (2003) w
Sculpture Center w Nowym Jorku...
SZCZYT WSZYSTKIEGO. Koncert na kwartet wiertarek i 27 dziur
Autor: Jacek Niegoda

Oto eksperyment artystyczny, swego rodzaju happening d(wi"kowo-budowlany, w trakcie którego zwyk$y
sopocki blok zamieniony zostanie z jednej strony w gigantyczny instrument, a z drugiej strony w
ekskluzywn! sal" koncertow!, w której ka#da rodzina b"dzie posiada$a w$asn! indywidualn! lo#".
Instrumentami dla cz$onków kwartetu b"d! cztery wiertarki oraz 'ciany no'ne 11 pi"trowego bloku
mieszkalnego. W praktyce oznacza to, i# koncert zostanie zagrany wiertarkami na bloku, tak jak gra si"
smyczkiem na kontrabasie. Cz$onkami kwartetu wiertarkowego b"d! mieszka%cy bloku. W celu
wypracowania odpowiedniego zgrania przeprowadone zostan! z mieszka%cami Warsztaty Wiercenia Dziur
w ,cianach. Odbiorcami koncertu b"d! wszyscy mieszka%cy bloku, do których mieszka% b"dzie on
bezpo'rednio trasmitowany poprzez 'ciany no'ne budynku.
Idea:
U (róde$ idei koncertu na kwartet wiertarek nale#a$oby wymieni& ze strony muzycznej dokonania Erika Satie
(1866-1925) - francuskiego kompozytora, prekursora muzyki ambientowej. Jego idea $em by$a muzyka
mog!ca s$u#y& za t$o do #ycia codziennego, b"d!ca niejako dodatkowym meblem domowym, która mog$aby
wp$ywa& na nastrój cz$owieka, ale nie absorbowa&, nie odrywa& od innych zaj"&.
Innym kompozytorem do którego eksperymentalnych dokona% nale#y si" odnie'& to oczywi'cie John
Cage(1912-1992). Jednym z jego utworów – eksperymentów z chaosem i wykorzystywaniem roli przypadku
który mo#na wymieni& to “Imaginary Landscape Nr. 4”, w którym muzyk! s! d(wi"ki dobiegaj!ce z 12
radioodbiorników obs$ugiwanych przez 24 osoby reguluj!ce d$ugo'& fal oraz g$o'no'&.
“SZCZYT WSZYSTKIEGO. Koncert na kwrtet wiertarek i 27 dziur.” mo#na odnie'& do do'wiadcze% muzyki
konkretnej wykorzystuj!cej realne d(wi"ki – przyrody, odg$osy fabryczne, d(wi"ki ruchu ulicznego.
Przyk$adami takich dzia$a% mog! by& utwory Karlheinza Stockhausena (1928 – 2007) mi"dzy innymi
“Helikopter String Quartet” - koncert na kwartet smyczkowy i cztery 'mig$owce transmitowany na stadion
sportowy.
Szukaj!c (róde$ i inspiracji od strony sztuk wizualnych, odwo$a& nale#y si" do takich dzia$a% jak :
“Panoramiczny Happening Morski” Tadeusza Kantora oraz “Pokaz synkretyczny – Ofiarowanie Pieca”
W$odzimierza Borowskiego wykonanego w 1966 roku w Zak$adach Azotowych w Pu$awach. Ta druga to
skrupulatnie przygotowana (liczne konferencje z dyrekcj! zak$adów, narady z in#ynierami odpowiedzialnymi
za przebieg i bezpiecze%stwo produkcji nawozów azotowych, opracowanie scenariusza, o'wietlenia,
nag$o'nienia, organizacja widowni) akcja, która sprowadza$a si" do paradoksalnego gestu ofiarowania
Zak$adom ich w$asno'ci: artysta, ubrany w smoking, stoj!cy na galerii (kilkana'cie metrów nad ziemi!)
jednego z pieców, wyg$osi$ przemówienie pe$ne zachwytu nad pi"knem pejza#u przemys$owego, o'wiadczy$,
#e "w ho$dzie" dla tego# pejza#u mo#e jedynie potraktowa& jako dzie$o sztuki jego element, czyli obiekt, z
którego przemawia$. Owej manifestacji towarzyszy$a skomponowana przez Borowskiego pie'% do s$ów
"mocznik, mocznik", która stopniowo przechodzi$a w hymn pa%stwowy. Akcja ta przeprowadzona zosta$a w
trakcie Sympozjum Artystów i Naukowców, które odby$o si" w Pu$awach pod patronatem tamtejszych
Zak$adów Azotowych pod znamiennym has$em "Sztuka w zmieniaj!cym si" 'wiecie".
JACEK NIEGODA
Edukacja:
1991-1998 - Studia na Akademi Sztuk Pi"knych w Gda%sku.
1998 - Uzyska$ Dyplom na Akademi Sztuk Pi"knych w Gda%sku.
Aktywno%,:
1993-1995 - Wspó$praca z Galeri! Wyspa oraz z Otwartym Atelier - Dawn! *a(ni! Miejsk! w Gda%sku,
Polska
1993 – 1995 - Wspó$za$o#yciel i wiceprezes Fundacji Wyspa - Progress. Wspó$za$o#yciel Centrum Sztuki
Wspó$czesnej *a(nia w Gda%sku
1995 – 2001 – Wspó$za$o#yciel wspólnie z Robertem Jurkowskim, Adamem Virusem Popkiem, Piotrem
Wyrzykowskim, Rafa$em Grabowskim, Markiem Jab$o%skim, Centralnego Urz!du Kultury Technicznej
(CUKT).
2000 -Za$o#yciel Muzeum Kultury Technicznej.
2000 - wspó$praca z Julit! Wójcik w duecie artystycznym NieWójcik.
2010 - Wspó$za$o#yciel i wiceprezes Fundacji Kolonia Artystów
Nagrody, stypendia:
2009 - Stypendium Opening the Closed Shops, ALLIANZ KULTURSTIFTUNG
2007 - Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2005 - Wyró#nienie honorowe, WRO 05, XI Mi"dzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, Wroc$aw
2004 - Stypendium Ministra Kultury
Wystawy i akcje indywidualne :
2007 - EUROPA POLSKA WSPÓ*PRACA I BEZPIECZE-STWO, Room for Northeast Readind, Hamburg.

2005 - AMATORZY AWANGARDY, Galeria Kordegarda, Warszawa.
2003 - BALET )URAWII, Stocznia Gda%ska, Gda%sk.
2000 - MUZEUM KULTURY TECHNICZNEJ, Ratusz Staromiejski, Gda%sk.
1998 - KULTURA BUDZI L.K, Bomi, sklep z armatur! $azienkow!, Gda%sk.
AKCJE I ATRAKCJE DODATKOWE:
MIRROR ERROR: seria kartek pocztowych
autorka: Patrycja Orzechowska
Kartki dost$pne w bloku na Tatrza!skiej 2.
MIRROR ERROR
Mirror Error to seria pocztówek przedstawiaj!cych zwyczajne miejsca, takie, jakich wiele w ka#dym mie'cie.
Ciasno skadrowane obrazy, miejskie mikro pejza#e s! estetycznym przeciwie%stwem przedstawiania
wizerunku miasta na zewn!trz. Szczegó$y raczej skupiaj! codzienn! uwag" mieszka%ca ni# bliskie s!
niecodziennemu spojrzeniu turysty, któremu obraz danego miasta jest podany w sposób selekcyjny i
estetyzuj!cy. Miejsca poza oficjalnym centrum, niepozorne widoki i banalne szczegó$y sk$adaj! si" na t"
miejsk! mini kolekcj". Poprzez wprowadzenie do poszczególnych kadrów odbijaj!cych tafli luster zosta$
stworzony obraz w obrazie, czy raczej obraz w ramie, gdzie ram! obrazu jest widok rzeczywisty a obrazem
jego nierealne odbicie. Kadry zostaj! 'zawirusowane' obcym obrazem, a w ich poszczególnych ods$onach
wa#y si" dominuj!ca rola jednego z nich.
PATRYCJA ORZECHOWSKA
Artystka wizualna, zajmuje si" fotografi!, grafik! u#ytkow!, filmem, instalacj! i sztuk! w przestrzeni
publicznej. Mieszka i pracuje w Gda%sku. Absolwentka grafiki na gda%skiej Akademii Sztuk Pi"knych
(2000). Wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury, Urz"du Marsza$kowskiego Województwa
Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gda%ska. Wspó$za$o#yciel i pomys$odawca Stowarzyszenia A KuKu
Sztuka.
W swoich pracach cz"sto odwo$uje si" do ró#nych sztuk performatywnych: kina, teatru i teatru ta%ca, gdzie
motywem przewodnim jest figura ludzka. Cech! charakterystyczn! dla jej twórczo'ci jest wspó$praca z
innymi artystami: aktorami, tancerzami, gimnastyczkami (Sculptures just now! 2010, Studia gimnastyczne
2006). Si"ga po tematy zwi!zane z to#samo'ci! i kondycj! cz$owieka w jego psychologicznym i spo$ecznym
aspekcie, #eby przywo$a& ostatnie cykle Ustawienia/$wiczenia (2009) i Odkrywanie/zakrywanie (2009) czy
starsz! prac" Szcz!%liwi, którzy id" do pracy. Szcz!%liwi, którzy wracaj" do domu (2006). Jej projekty
cechuje wra#liwo'& spo$eczna, zaanga#owanie i ch"& pracy z i dla lokalnej spo$eczno'ci z naciskiem na
badanie ró#norodnych przestrzeni indywidualnych, prywatnych z ikonosfer! wspóln!, dzielon! mi"dzy wielu.
W innych pracach (Powidoki 2007; Bez tytu#u 2008) porusza tematy zwi!zane z psychologi! widzenia,
pami"ci! kulturow! i kinematografi!.
WINDY: akcje i ingerencje artystyczne w windzie i na klatce schodowej dla mieszka !ców bloku
autorzy: Piotr Pawlak + Marcin Dymiter + Ludomir Franczak
AKCJA W WINDZIE
W sobot$ 09 lipca w godzinach 14.00-17.00 odb"dzie si" efemeryczna akcja artystyczna autorstwa Piotra
Pawlaka i Piotra Mielcarka. Szczególnie zapraszamy do korzystania z windy!
Od poniedzia"ku 11 lipca do %rody 13 lipca w godzinach ró#nych odb"dzie si" kolejna akcja artystyczna
autorstwa Piotra Pawlaka, do której uczestnictwa zostan! zaproszone postacie realne i fikcyjne. Aby je
spotka&, cz"ste podró#owanie wind! b"dzie wskazane, do czego serdecznie zapraszamy!
SPACERY Z PRZEWODNIKIEM PO OKOLICY
W niedziel$ 10 lipca odb"d! si" dwa subiektywne spacery pt.”Tatry na Tatrza%skiej”, których autorami s!
Anna Perz i *ukasz Darski.
Ka#dy ze spacerów b"dzie na inny temat, warto wi"c wybra& si" na obydwa.
START: 12.00 i 14.00
MIEJSCE SPOTKANIA: Przy Windzie w Bloku | ul.Tatrza%ska 2, Sopot Kamienny Potok
Ka#dy ze spacerów b"dzie trwa$ ok. 1 godziny.
Spacery odb"d! si" niezale#nie od pogody, prosimy zatem o zabranie stroju odpowiedniego do warunków
atmosferycznych.
PIOTR PAWLAK zwi!zany z trójmiejsk! scen! muzyczn! gitarzysta i producent. Pod koniec lat 80. zacz!$
gra& w zespole Bielizna, nast"pnie razem z Ryszardem Tymonem Tyma%skim wspó$tworzy$ zespó$ Kury. W

1995 roku nawi!za$ wspó$prac" z Jerzym Mazzollem w formacji Arhythmic Memory. Od 1996 roku
wspó$pracowa$ z Miko$ajem Trzask! w zespole *oskot. Autor muzyki teatralnej i filmowej. Producent p$yt
wielu cenionych wykonawców, mi"dzy innymi ,cianki, Kur, *oskotu, Kobiet, Tymon & Transistors, Pulsarusa
i 100nki. W ostatnich latach wspó$pracowa$ Olem Walickim w ramach projektu Kaszebe, Antonim Gralakiem
w Yeshe oraz tworzy$ autorski projekt Gym Society. Stypendysta Marsza$ka Województwa Pomorskiego Jana Koz$owskiego i Prezydenta Miasta Gda%ska - Paw$a Adamowicza.
PROJEKT „UDOMOWIENIE” WINDY
autorzy: Marcin Dymiter + Ludomir Franczak
warsztaty: 14.07.2011 | 18.00 – 20.00
instalacja w windzie: 15-17.07.2011 | non-stop
W naszej pracy interesuje nas gest "oswojenia" przedmiotu, udomowienia go. W tym przypadku celem
naszego dzia$ania jest nowa winda zamontowana w budynku. Dzi"ki spotkaniu i warsztatom z mieszka%cami
chcemy zaproponowa& proces "udomowienia" windy, nadania jej statusu cz"'ci wspólnej domu, który sk$ada
si" z osobnych mieszka%. (…) W trakcie trwania projektu w windzie prezentowany b"dzie soundtrack,
$!cz!cy d(wi"ki domu, kuchni elementów d(wi"kowych, które mog! pojawi& si" w mieszkaniu.
Od pocz!tku dzia$a% w przestrzeni windy b"dziemy dokumentowa& ca$y proces jej „oswajania”. Po
zako%czeniu projektu przygotujemy limitowan! seri" magnesów z wizerunkiem udomowionej windy, które
otrzymaj! mieszka%cy budynku.
LUDOMIR FRANCZAK - artysta wizualny poruszaj!cy si" na polach multimediów, malarstwa, grafiki,
instalacji, designu, performance i teatru. Swoje projekty prezentuje w galeriach, muzeach, przestrzeni
publicznej i teatralnej w Polsce, Danii, Szwecji, Anglii, Portugalii, Szwajcarii, Niemczech, Rosji, we W$oszech
i na W"grzech. Wspó$pracuje z muzykami (Marcin Dymiter, Robert Curgenven, Pogodno), artystami
wizualnymi (Magdalena Franczak, Karin Danielsson, Leo Palmestal). Jest stypendyst ! Fundacji
Wyszehradzkiej (VARP) i marsza$ka Województwa Pomorskiego, zdobywc! nagrody za najlepszy film
eksperymentalny na festiwalu Euroshorts 2007. Zajmuje si" problemem pami"ci i to#samo'ci. Za pomoc!
dzia$a% intermedialnych buduje z$o#one projekty, wykorzystuj!c zarówno sztuki wizualne, jak i histori", czy
literatur". Jest autorem wydawnictw artystycznych.
MARCIN DYMITER (jw.)
FOTO-DZIENNIK „TAK MIESZKAM” + WARSZTATY FOTO
autor: Tomasz Zerek
warsztaty foto: 11-13.07 | mieszkanie nr 85 | godz. 18.00-20.00
foto-dziennik: 11-17.07 | mieszkanie nr 85 | rozdawanie i zbieranie aparatów [do godz. 21.00 w dniu 17.07]
prezentacja foto-dziennika: 31.07 finisa# projektu przed blokiem, projekcja zdj"&
FOTO-DZIENNIK „TAK MIESZKAM” + WARSZTATY FOTO
Po raz kolejny Stowarzyszenie A KuKu Sztuka organizuje akcj" Foto-Dziennik, tym razem z mieszka%cami
bloku na ul. Tatrza%skiej 2, bez granic wiekowych. Blok jest tajemnic!, zbiorem ludzi, którzy maj! swoje
zainteresowania, poczucie estetyki. Projekt ma wzmacnia& zaufanie pomi"dzy mieszka%cami wybranej
wspólnoty. Akcj" uzupe$niaj! warsztaty fotograficzne Tomka Zerka – uzdolnionego trójmiejskiego artystyfotografa, wprowadzaj!ce w tajniki fotografii. W trakcie trwania akcji zostan! rozdane aparaty jednorazowe.
Uczestnicy zostan! poproszeni o spontaniczne sfotografowanie swojej przestrzeni #yciowej – mieszkania,
bloku, klatki schodowej, podwórka itp. Wszystkie klisze zostan! zeskanowane, koordynator akcji dokona
selekcji i u$o#y zdj"cia, aby pod koniec projektu OFF Centre wy'wietli& unikatowy slideshow na blok,
traktowany jako gigantyczny miejski ekran. Dzia$anie ma charakter otwarty, integracyjny i edukacyjny.
Artysta podczas warsztatów:
- przedstawi to, czym jest fotografia
- jako inspiracje poka#e zrealizowane projekty foto-spo$eczne
- przeprowadzi warsztat z kadrowania rzeczywisto'ci
- uczuli na niezwyk$! atrakcyjno'& codziennego otoczenia na przyk$adzie fotografii i malarstwa
- przeprowadzi wspólne zwiedzanie bloku "w 'rodku i na zewn!trz"
- nauczy obs$ugi aparatu dostarczonego do projektu
TOMASZ ZEREK
fotograf, absolwent Wydzia$u Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pi"knych w Poznaniu (dzisiejszy
Uniwersytet Artystyczny), by$ s$uchaczem Studium Fotografii Artystycznej w Gda%sku, studiowa$ histori" na
Uniwersytecie Gda%skim. W latach 2009-2011 kurator Galerii )ak w Gda%sku. Nauczyciel fotografii w

Zespole Szkó$ Plastycznych w Gdyni. Swoje prace pokazywa$ m.in. w: Gda%skiej Galerii Fotografii w
Gda%sku, Pa%stwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii Fotohof w Salzburgu, Festiwalu Fotografii w Kownie,
Miesi!cu Fotografii w Krakowie, Supermarkecie Sztuki w Warszawie.
GALERIA GABLOTKA
autorzy: Maciej Salamon + Tomek Wierzchowski
Galeria Gablotka powsta$a w marcu 2010 roku z inicjatywy jej ojców za$o#ycieli: Macieja Salamona i Tomka
Wierzchowskiego. Od pocz!tku jej istnienia jej twórcom przy'wieca has$o: „Chwa$a nam i naszym kolegom.”
W my'l tej idei arty'ci prezentuj!cy swoj! twórczo'& w Gablotce s! kolegami ojców za$o#ycieli. Do tej pory w
gablotce odby$o si" 11 wystaw m.in. Adama Witkowskiego, Kuby Bielawskiego, Marcina Bobera, Piotra
Jaho$kowskiego, Agaty Nowosielskiej, Marcina Zawickiego czy Ma&ka Szupicy. Has$o przewodnie ulega
czasowym modyfikacjom jak w przypadku wystawy Bogny Burskiej i Agaty Nowosielskiej: „Chwa$a nam i
naszym kole#ankom” lub 'wi!tecznej edycji Gablotki: „Chwa$a na wysoko'ci nam i naszym kolegom”. Z
powodzeniem w Gablotce prezentuj! si" tak#e jej twórcy. Przestrze% Gablotki, mimo #e ogranicza si" do
jednej ma$ej socjalistycznej gablotki na terenie by$ego budynku dyrekcji Stoczni Gda%skiej jest szalenie
inspiruj!ca. Mo#na by$o tam zobaczy& malarstwo, rysunek instalacje z #ywymi 'wierszczami, video a nawet
performance z artyst! zamkni"tym w 'rodku. Zazwyczaj wernisa#om towarzysz! koncerty i nieko%cz!ce si"
dyskusje o sztuce do bia$ego rana.
W miesi#cu lipcu Gablotka przeniesie si$ do Sopotu. W ramach Projektu Off Centre | Poza Centrum
w bloku przy ul. Tatrza!skiej 2 w Gablotce na klatce schodowej odb$d# si$ 4 akcje artystyczne.
MIKRORUCHY
autorki: Skrawki+Skwarki [Emilia Orzechowska + Lena Dula]
ró-ne terminy i momenty w trakcie trwania projektu od 7.07-31.07
Drobne dzia$ania, przesuni"cia, niewielkie ingerencje, mikro-ruchy, improwizowane spotkania z materi! i
lud(mi. Zainspirowane specyficzn! cyrkulacj! energii w bloku i blokowisku, zag"szczeniem form i ludzi w
jednej przestrzeni, wymian! do'wiadcze%, ró#nymi formami napi"cia mi"dzyludzkiego kuratorki b"d!
spontanicznie reagowa& na zmiany w otoczeniu poprzez form" wizualnych i werbalnych komentarzy, mikroakcji, czasami ledwo zauwa#alnych, jednak dope$niaj!cych i buduj!cych projekt od 'rodka, staraj!c si"
zintegrowa& dwa pola widzenia – osoby z zewn!trz i osoby z wewn!trz.
SKRAWKI+SKWARKI
Efemeryczny, improwizowany i spontaniczny projekt artystyczny Emilii Orzechowskiej i Leny Duli – dwóch
trójmiejskich producentek kultury i kuratorek interdyscyplinarnych wydarze% w Stowarzyszeniu A KuKu
Sztuka m.in. Festiwalu Transvizualia, Parkowania, 736 KM, 400 KM, CudaWianków. Ich dzia $ania s!
nieprzewidywalne.

